
BON DIA FAMÍLIES D’INFANTIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
Després de la grata experiència per tots de les videoconferències de la setmana             
passada, us proposem, per qui vulgui, tornar-nos a trobar aquesta setmana, el            
mateix dia i a la mateixa hora amb un meet un xic diferent. Serà amb la Lorena i                  
durarà uns 30 minuts aproximadament, és a dir, que cap a les 17,30 ja haurem               
acabat, per si us voleu organitzar. Us recordem els enllaços. 
 
DILLUNS 18: P3B POLICIES      meet.jit.si/PRESENPOLICIES  
 
DIMARTS 19: P5B MAGS           meet.jit.si/PRESENMAGS 
 
DIMECRES 20: P4 MÚSICS        meet.jit.si/PRESENMUSICS 
 
DIJOUS 21: P3A PASTISSERS   meet.jit.si/PRESENPASTISSERS 
 
DIVENDRES 22: P5B EXCURSIONISTES  meet.jit.si/PRESENEXCURSIONISTES 
 
 
Us adjuntem els correus dels especialistes perquè els envieu les feinetes que ells us              
proposen. També els trobareu a la pàgina web.Moltes gràcies. 
 
ANGLÈS:  SUE                    sdemiguel@presentarenys.net 
PSICO :  LORENA               lvazquez@presentarenys.net 
MÚSICA:  FERRAN             faguilo@presentarenys.net 
 
 
 
 

https://meet.jit.si/PRESENPOLICIES
https://meet.jit.si/PRESENMAGS
https://meet.jit.si/PRESENMUSICS
https://meet.jit.si/PRESENPASTISSERS
https://meet.jit.si/PRESENEXCURSIONISTES
mailto:sdemiguel@presentarenys.net
mailto:lvazquez@presentarenys.net
mailto:faguilo@presentarenys.net


Aquesta setmana us enviem un conte molt bonic d’una papallona. A veure si us              
agrada i ens feu arribar dibuixos preciosos amb la tècnica que vulgueu. A veure si               
coneixeu a algú. 
 

Conte: La papallona 

 
P-3 
 
MATES:  

1. Durant aquesta setmana treballarem els conceptes “llarg-curt”. Haureu de         
buscar joguines o objectes que tingueu per casa i fer una classificació fent             
una agrupació d’objectes llargs a un costat i una agrupació d’objectes curts a             
l’altre costat. 

 
 

2. Tot retornant amb el tema de la granja, us deixem el dibuix d’un gall que               
l’haureu de pintar segons el codi que s’indica amb el números que ja             
coneixeu (1, 2 i 3). 

Gall 
 
LECTO: 

1. Mural de la lletra A: Seguirem treballant la nostra amiga, la vocal “A”. Us              
demanem que busqueu la lletra “A” a les revistes de propaganda de            
supermercats, diaris, fulletons publicitaris ... Quan en trobeu alguna l’haureu          
de retallar i enganxar-la en un foli. En podeu enganxar tantes com vulgueu.  
 

2. Us adjuntem una fitxa del traç de la lletra “A”, En cas que no tingueu               
impresora, li podeu demanar als vostres pares o germans grans que us la             
facin en un full de paper.  

Fitxa de la lletra “A”  
 

https://drive.google.com/open?id=1rOUrNrZvxWIp2Lu1MQB1zlXNXObLs1jN
https://drive.google.com/open?id=1rOUrNrZvxWIp2Lu1MQB1zlXNXObLs1jN
https://drive.google.com/file/d/1HpcsqSFXsbZgPJR6qtpoNZahRjEaszPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1somlRPzv2z-tX8-Q6V1VTenmYXmpFHRb/view?usp=sharing


3. També us animem a que recordeu i canteu la cançó de les vocals que ja               
havíem cantat alguna vegada a la classe. 

Les vocals. Dàmaris Gelabert 
 

4. Per acabar amb les activitats de lectoescriptura us proposem un joc interactiu            
per reconèixer les vocals.  

Joc de les vocals 
 
MEDI: 
Seguim amb el tema de la granja. Us expliquem a continuació les activitats que hem               
pensat per a aquesta setmana: 
 

1. Sabies que a casa tens productes que provenen d’alguns animals de la            
granja? Per exemple, la vaca o la cabra donen llet i amb la llet podem fer                
mantega, formatge o iogurts; les gallines ponen ous amb els que podem fer             
truites, pastissos o ous ferrats; amb la carn del porc elaborem fuets, pernil             
dolç, pernil salat… A continuació et proposem unes imatges del que t’hem            
explicat. Mira-les bé, a quin racó de casa ho podeu trobar i, fins i tot,               
t’animem a tastar-los! Pots comentar amb els papes quin és el que t’agrada             
més o quin t’agrada menys. Som-hi! 

Productes dels animals de la granja 
 

2. Us deixem el joc del memory amb els animals de la granja perquè hi puguis               
jugar amb els papes o amb els teus germans/es. 

Memory de la granja 
 

3. Si tens els animals de la granja de joguina o imatges, pots demanar als papes               
que els amaguin per casa. Tu seràs el granger que ha perdut els animals i els                
has de trobar per tornar-los a casa seva. Endavant! 

 
GRAFO: 
Aquesta setmana us proposem les següents activitats per treballar i repassar els            
traços. Ho relacionem amb el tema de la granja! Podeu fer-les totes o triar aquella               
que s’adapti més al que pugueu fer a casa: 
 

1. Si ho pots imprimir i et ve de gust, et passem unes làmines amb els traços                
treballats en les quals has d’ajudar a cada animal de la granja perquè arribi              
fins al seu menjar. 

Làmines de traç amb els animals de la granja  
 

https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU&disable_polymer=true
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales
https://drive.google.com/open?id=1EEfDjNUSkdYtK2Ct2IJsPGrrMkUg5BWn
https://drive.google.com/open?id=1_MMqWW9VmJ8L2OWyUZ_2moM__BOv9ETD
https://drive.google.com/open?id=1njMzl6KgvQ4ZkJVUYfBoeHdmQ6qzmxdS


2. Pots col·locar els animals de la granja que tinguis de joguina en punts             
determinats, tot representant els camins treballats: horitzontal ( ____ ),          
vertical (|), inclinats (/ \). Per exemple, poses la vaca en un extrem i a l’altre                
extrem pots posar un altre animal de la granja, una caseta,una peça de fruita              
real o de la cuineta i fas el camí tot posant fil, taps, peces de construcció,                
sorra, espaguetis, canyetes, guixos, etc.  

Qualsevol cosa és vàlida! El que et vingui de gust utilitzar, endavant! Pots             
jugar-hi tant al terra com al damunt de paper (pots aprofitar i fer-ho amb              
pintura, retolador o colors). Et passem una foto perquè et puguis fer una idea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA: 
Aquesta setmana proposo fer una activitat de sensibilització musical a través de 
tocar, encara que sigui de forma virtual, diferents instruments. A continuació us 
proporciono uns enllaços en els quals trobareu diversos instruments musicals. Us 
recomano que els puguin tocar tots encara que sigui poca estona. D’aquesta 
manera podreu observar quin instrument li agrada més al vostre fill/a.  
Important: tots aquests enllaços són per ordinador per tablet o mòbil recomano 
buscar aplicacions a Play Store (Android) o App Store (Iphone). 
 
Bateria 
https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-dr
ums.html 
 

https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html
https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html


Bongos 
https://www.virtualmusicalinstruments.com/bongos 
 
Xilòfon 
https://www.tidewater.net/~xylojim/playstona.html 
 
Flauta de Pan 
https://www.virtualmusicalinstruments.com/pan-flute 
 
Piano 
https://virtualpiano.net/ 
 
Guitarra elèctrica 
https://www.newgrounds.com/portal/view/511109 
 
   
 
 
ENGLISH:  
 

Let’s start another week! Today we are going to talk about wild animals! You have to 
watch this video about wild animals  

https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8 , a story called “Run, Run, 
Run”  https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be , a 
song  https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM and then do three 
online worksheets: 

https://es.liveworksheets.com/vp82998le 

https://es.liveworksheets.com/ug160391hm 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild
_Animals_ph119015sp 

 
 
 
PSICO:  
 
Aquesta setmana farem exercicis de relaxació i ioga que ens poden anar molt bé. 
Aquí teniu uns enllaços amb diferents exemples. Espero que us agradi!! 

https://www.virtualmusicalinstruments.com/bongos
https://www.tidewater.net/~xylojim/playstona.html
https://www.virtualmusicalinstruments.com/pan-flute
https://virtualpiano.net/
https://www.newgrounds.com/portal/view/511109
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://es.liveworksheets.com/vp82998le
https://es.liveworksheets.com/ug160391hm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp


Relaxació: 

https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU 

https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg 

 

Ioga:  

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 

 
 
 
 

P-4 
 
MATES: 

                                                                                                                 - 
Aquesta setmana treballarem els números de l’1 al 6. Lligat amb el tema dels 
animals aeris que treballem aquesta setmana, us deixo el dibuix d’un lloro que 
haureu de pintar segons el codi que s’indica amb els números de l’1 al 5. El número 
6 representaria el cel que podeu pintar com més us agradi. 
Si no disposeu d’impresora, els pares us poden intentar copiar el dibuix en un full o 
fer un altre tipus de dibuix posant codi de números. 
 
LLORO 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU
https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM
https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA
https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
https://drive.google.com/file/d/17Z1b4XqwMjYVIDnqSp2gbLkxtzyQhUy-/view?usp=sharing


Per poder reforçar la noció de quantitat us deixo la següent làmina on haureu 
d’encerclar el número correcte segons els animals que hi veieu al costat. Podeu 
pintar els animalets.  
 
QUANTITAT 
 
-Podríeu fer una seriació per tal de treballar la mida. Com que a casa potser no teniu 
gomets de diferents mides els podeu dibuixar i pintar vosaltres,  
(pex: triangle gran vermell-triangle petit blau-quadrat gran vermell-quadrat petit blau) 
o podeu tallar canyetes per la meitat i d’altres senceres (canyeta llarga 
groga-canyeta curta groga-canyeta llarga verda-canyeta curta, verda-canyeta llarga 
taronja-canyeta curta taronja). A veure si teniu més idees!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECTO: 
Us proposo intentar fer un dictat de paraules.  
Les paraules que els pares hauríeu de dictar serien les següents: MÀ, PEU i 
MAPA. Les lletres que hi surten ja les hem treballat.  
A cada punt s’hi escriu una de les paraules que els hi heu dictat (no lletra a lletra, 
sinó la paraula sencera que la podeu repetir tantes vegades com necessitin).  
Penseu que ells/es escriuran el que escolten; se’ls hi ha de donar temps i respectar 
el seu ritme. Poc a poc ho aconseguiran fer molt bé!! 
Un cop finalitzat,  sí que podeu els pares escriure al costat la paraula correcta si és 
el cas.  
Si no disposeu d’impresora, els pares poden escriure en un foli el mateix que us 
presento jo. 
 
DICTAT 
 
 
MEDI:  

https://drive.google.com/file/d/17abVr4ltwZbURRdAADiIVfHpjXOoY2xp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RiHGRkaV5BI8J54wEkBEbHOA_tVVAH9/view?usp=sharing


Aquesta setmana treballarem els animals aeris. Per poder saber una mica més d’ells 
us deixo aquest video que crec que us agradarà!! 
 
https://youtu.be/gGc3rckHcOw 
 
Si voleu us proposo aquestes idees per fer menjadores per ocellets. Podeu utilitzar 
diferents materials i la podeu col.locar tan a la terrassa, com al balcó, al jardí,... 
Animeu-vos i ensenyeu-me les fotos!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFO: 
Aquesta setmana aprendrem a fer un nou traç: l’espiral. 

-Podríeu intentar fer el traç en una safata amb sorra, farina, pa ratllat,... 
-Podríeu utilitzar diferents materials de casa i fer el traç. Jo he anat a la cuina 

i he agafat galetes i també caramels. Mireu!!! 
 

 
 
 
-Si voleu podeu provar sobre paper. Els papes us poden ajudar fent el traç 

amb retolador groc i vosaltres, després, el repasseu. 

https://youtu.be/gGc3rckHcOw


Recordeu!!  Heu d’intentar que les linies no es toquin i que quedi un caminet 
entremig. Podeu començar de fora cap a dina o de dins cap a fora. 

 
 

MÚSICA: 
Aquesta setmana proposo fer una activitat de sensibilització musical a través de 
tocar, encara que sigui de forma virtual, diferents instruments. A continuació us 
proporciono uns enllaços en els quals trobareu diversos instruments musicals. Us 
recomano que els puguin tocar tots encara que sigui poca estona. D’aquesta 
manera podreu observar quin instrument li agrada més al vostre fill/a.  
Important: tots aquests enllaços són per ordinador per tablet o mòbil recomano 
buscar aplicacions a Play Store (Android) o App Store (Iphone). 
 
Bateria 
https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-dr
ums.html 
 
Bongos 
https://www.virtualmusicalinstruments.com/bongos 
 
Xilòfon 
https://www.tidewater.net/~xylojim/playstona.html 
 
Flauta de Pan 
https://www.virtualmusicalinstruments.com/pan-flute 
 
Piano 
https://virtualpiano.net/ 
 
Guitarra elèctrica 
https://www.newgrounds.com/portal/view/511109 
 
ENGLISH: Good morning class! 

Let’s start another week! Today we are going to talk about wild animals! You have to 
watch this video about wild animals 
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8 , a story called “Run, Run, 
Run”  https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be , a 
song  https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM and then do three 
online worksheets: 

https://es.liveworksheets.com/vp82998le 

https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html
https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html
https://www.virtualmusicalinstruments.com/bongos
https://www.tidewater.net/~xylojim/playstona.html
https://www.virtualmusicalinstruments.com/pan-flute
https://virtualpiano.net/
https://www.newgrounds.com/portal/view/511109
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://es.liveworksheets.com/vp82998le


https://es.liveworksheets.com/ug160391hm 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild
_Animals_ph119015sp 

 
PSICO: 
 
Aquesta setmana farem exercicis de relaxació i ioga que ens poden anar molt bé. 
Aquí teniu uns enllaços amb diferents exemples. Espero que us agradi!! 

Relaxació: 

https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU 

https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg 

 

Ioga:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/ug160391hm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp
https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU
https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM
https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA
https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog


P-5 
 
MATES: 
 
Et proposem aquests enllaços per fer jocs per repassar els números fins el 10. 
https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-10 
 
https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-10-con-rectas-num%C3%A9ricas 
 
https://es.ixl.com/math/infantil/n%C3%BAmeros-ordinales 
 
 
Aquesta setmana arriba el 9. Et proposem descomposar-lo de la mateixa manera 
que vas fer el 8,trobant totes les maneres possibles de sumar 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5+4= 9                                                                2+7= 9 
 
 
Fes-ho amb qualsevol cosa que tinguis a casa, fruites, pasta de sopa, boletes de 
paper,de plastilina,taps…. 
 
També us proposem un joc en el que haureu de pensar una mica. Es tracta de 
posar taps a dins de diferents vols. En concret heu de tenir 9 vols i alguns taps. Heu 
de  posar 1 tap al primer vol, 2 taps al segon vol, 3 taps al tercer vol, 4 taps al 4 vol, 
5 tamps al cinquè vol…  fins a 9 taps a l’últim vol. Es tracta de dir quants taps falten 
a cada vol per arribar a tenir 9 taps a cada vol. 
Un cop ho sapigueu, us podeu inventar jocs nous amb els vols i els taps.  
Si no teniu tants taps a casa ho podeu fer amb cigrons o pasta o qualsevol objecte 
que trobeu. Si no teniu tants vols ho podeu fer amb pots de iogurt o papers o 
cartrons. Qualsevol objecte i superfície serveixen.  
 

https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-10-con-rectas-num%C3%A9ricas
https://es.ixl.com/math/infantil/n%C3%BAmeros-ordinales


 
 
 
 
Aquí et deixem una fitxa per resseguir el 9 i fer un conjunt de 9 girafes. Si cliques a 
sobre ja et sortirà. 
 
el nou 
 
La làmina següent és per pintar cada número del seu color. Et recomano que no la 
facis tota el mateix dia. Hi ha molts números i és millor que la facis poc a poc sense 
cansar-te,així quedarà millor pintada. 
 
coet 
 
 
 
LECTO: 
 
Us proposem tres models de dictats perquè cadascú s'adapti al nivell de cadascú. 
 
Que posin el nom i el cognom en lletra lligada a l’esquerra del full i la data curta a la                    
dreta tal i com ho fem a l’escola. Poseu tres punts en un costat i tres en l’altre i ells                    
hauran d’escriure a cada punt la paraula que els dicteu. A baix de tot podeu posar                
un altre punt per dictar la frase per aquells que puguin fer-la. Si podeu també podeu                
fer el dictat en full de pauta. Us recordem l’enllaç per treballar amb pauta              
Montessori 
 
 
https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html 
 
. 
DICTAT 1 : 
Mà, peu, poma, lupa, sopa, pi, pes. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1wWMf0n3KVSjbF_VFM17jT_jb2P5l2yWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zuodrfq08V-64dqwKymTH0mqX5tBkdWA/view?usp=sharing
https://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html


DICTAT 2 : 
Diana, sabata, bota, fada, pèsol, diadema. 
El Pau té una bota. 
 
DICTAT 3: 
La mama té una pilota. 
El nen beu llet. 
La taula és petita. 
 
 
 
 
 
MEDI: 
Continuem amb el tema de l’Univers. Et proposem que agafis una foto de carnet 
teva o en el cas de no tenir-ne, et pots dibuixar, i et dibuixis com si fossis un 
astronauta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFO: 
Us adjuntem una fitxa per resseguir els traços. Si no pots imprimir la làmina pots fer 
el traç amb qualsevol material, boletes de paper,de plastilina, amb 
macarrons….Qualsevol cosa serveix! 
 
traç 
 
 
 
 
 
 
 
ambé pots fer diferents traços en un full blanc. 
 
 
MÚSICA: 

https://drive.google.com/file/d/1iPWKxxpnt0JxLbPXzjKrJe0FhpnG6Uje/view?usp=sharing


Aquesta setmana proposo fer una activitat de sensibilització musical a través de 
tocar, encara que sigui de forma virtual, diferents instruments. A continuació us 
proporciono uns enllaços en els quals trobareu diversos instruments musicals. Us 
recomano que els puguin tocar tots encara que sigui poca estona. D’aquesta 
manera podreu observar quin instrument li agrada més al vostre fill/a.  
Important: tots aquests enllaços són per ordinador per tablet o mòbil recomano 
buscar aplicacions a Play Store (Android) o App Store (Iphone). 
 
Bateria 
https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-dr
ums.html 
 
Bongos 
https://www.virtualmusicalinstruments.com/bongos 
 
Xilòfon 
https://www.tidewater.net/~xylojim/playstona.html 
 
Flauta de Pan 
https://www.virtualmusicalinstruments.com/pan-flute 
 
Piano 
https://virtualpiano.net/ 
 
Guitarra elèctrica 
https://www.newgrounds.com/portal/view/511109 
 
ENGLISH: Good morning class! 

Let’s start another week! Today we are going to talk about wild animals! You have to 
watch this video about wild animals 
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8 , a story called “Run, Run, 
Run”  https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be , a 
song  https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM and then do three 
online worksheets: 

https://es.liveworksheets.com/vp82998le 

https://es.liveworksheets.com/ug160391hm 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild
_Animals_ph119015sp 

https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html
https://www.virtualdrumming.com/drums/online-virtual-games/online-virtual-games-drums.html
https://www.virtualmusicalinstruments.com/bongos
https://www.tidewater.net/~xylojim/playstona.html
https://www.virtualmusicalinstruments.com/pan-flute
https://virtualpiano.net/
https://www.newgrounds.com/portal/view/511109
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8
https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3Fm8RzIIo_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://es.liveworksheets.com/vp82998le
https://es.liveworksheets.com/ug160391hm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015sp


 
PSICO: 
 
Aquesta setmana farem exercicis de relaxació i ioga que ens poden anar molt bé. 
Aquí teniu uns enllaços amb diferents exemples. Espero que us agradi!! 

Relaxació: 

https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU 

https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg 

 

Ioga:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU
https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM
https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ODsJ7ryUA
https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog

